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ويطور جــيــدة عـــادات الحضانة يــدخــل الـــذي الطفل  يكتسب 
اغناء في اساسيًا دورًا وتلعب الحضانة مهاراته ومواهبه الفردية
دار ان كما المدرسة. لدخول وتحضيرهم وتطوير لغة األطفال
أي خاللها مــن نكتشف أن يمكن الـــذي المكان  هــي الحضانة
الى الطفل إرســال تعد مسألة لذلك لم نمو الطفل. في تأخير
أمهات بعض لتباهي أو فقط العامالت باألمهات تتعلق الحضانة
ملحة وحاجة ضــرورة أصبح الطفل فإرسال المخملي، المجتمع 

له. مستقلة شخصية لبلورة

باألمان واإلستقاللية الشعور للطفل الحضانة دار توفر أن يجب
أن ضرورة الى باإلضافة الفردية، والمبادرات بالمهمات للقيام
على وتــســاعــده االجتماعية للقيم ذاتــهــا النظرة معه تتقاسم 

اآلخرين. مع شعوره ورغباته وتأقلمه حقيقة معرفة
طريق طرح عــن لإلكتشاف الطفل حــب ننمي أن أيضًا ويجب
يتعلم وهــكــذا بنفسه،  الصحيحة لــإلجــابــة واكتشافه األســئــلــة 

رغم". يُ " يرغب وال مضطر ألنه وليس يريد ألنه الطفل
الــحــوادث يكمن فــي سلبيًا وجــهــًا أيــضــًا ولــكــن لـــدار الــحــضــانــة
التطبيق بغياب  خاصة للخطر التي تعرض األطفال واألمــراض

دور يأتي وهنا بعض الحضانات. واالنظمة في للقوانين الصحيح
لهم الحضانة تؤمنها التي الخدمة نوعية على في الرقابة االهل
األساسي الــدور الى السالمة باإلضافة  احترامها لشروط ومــدى

الطفل. بسالمة المعنية واإلدارات الحضانات لنقابة
الهندسية وأن الشروط مستوفيًا الحضانة يكون بناء أن فيجب
خبرة وذوات شهادات على حائزات مربيات العمل فريق يضم
األطفال. في تربية إختصاصيين إشــراف تحت التربية علم في
الغذائية الوجبات وســالمــة تنوع على ضــروريــة الرقابة أن  كما 
وجود من التأكد المهم تغذية. ومن إختصاصية إشــراف تحت
عليهم للكشف شهريًا يمر طب األطفال طبيب متخصص في
سالمتهم على بــاســتــمــرار تــشــرف مــجــازة بــاإلضــافــة الــى ممرضة
اي على قاضيا أو حـــادث قــد يــكــون صحي تــفــاديــا ألي عـــارض

. األولى أشهره في طفل

األمراض

األمراض للخطر وهي األطفال سالمة تعرض أخرى وتبرز مشكلة
انتشار لمنع  اتخاذها يجب احتياطات تتطلب والتي المعدية 
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تساعد فهي والمدرسة. المنزل بين مهمة إنتقالية مرحلة الحضانة دار تعتبر

تأمين دون من يتحقق ال ذلك الثقة بنفسه لكن وتعطيه الطفل على النضوج

نقدم بعض لذلك واالمـــراض. الــحــوادث من  تقيه للطفل بيئة سليمة وصحية

بينهم. االمراض انتشار ومنع سالمة االطفال على للحفاظ الخاصة التوصيات
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األمراض بين االطفال وهي تبدأ من بناء الحضانة الذي يجب ان 
يكون معرضا للشمس والهواء، إضافة الى اآلتي:

• تنظيف المكان يوميًا بعد ذهاب األطفال.
• تعقيم األلعاب واألثاث بانتظام.

• الحفاظ على نظافة المطبخ والحمامات.
• تحضير الطعام تحت إشراف إختصاصي تغذية لألطفال.

• تعليم األطفال ضرورة غسل أيديهم قبل الطعام وبعده وعدم 
تناول الطعام بأوعية مشتركة.

• واجب األهل إبالغ إدارة الحضانة باللقاحات التي أخذها الطفل 
لتتم متابعته من قبل طبيب الحضانة. 

خاصة  وحماية  لرعاية  المصاب  الطفل  يخضع  أن  يجب  لذلك 
إنتقالها  وكيفية  الجرثومة  نــوع  يحدد  الــذي  الطبيب  قبل  مــن 

اآلخــريــن. األطــفــال  لحماية  اعتمادها  يجب  التي  الوقاية  وطــرق 

وفي الختام، يمكن القول إنه إذا عاش الطفل في مجـتمع سليم، 
بذلك  فيكون  الــشــوائــب  مــن  خالية  صحيحة  تربية  تلقى  وإذا 
لنبني من خالله مجتمعًا  راشــد سليم،  وبالتالي  الكبير  الصغير 
التي  الراقية  الحضانة  بــدور  إفتخارنا  به  نفتخر  ومتعافيا  صالحًا 

تساهم في بناء لبنان الغد ∆

السقوط، الحروق، اإلختناق، الجروح، التسمم هي العناوين الرئيسية 
للحوادث التي يمكن ان يتعرض لها الطفل داخل الحضانة كما في 
المنزل، لذلك يجب العمل على تأمين بيئة آمنة وسليمة للطفل من 

خالل تطبيق اإلرشادات اآلتية:
الطفل من  لحماية  فينيل  أو  لدنة  بمادة  الحضانة  أرض  • تغطية 

التعرض ألي إصابة عند سقوطه.
• ان تكون األلعاب مناسبة لعمر الطفل وغير قابلة للكسر وليس 

لها أطراف حادة.

• عدم استعمال العاب صغيرة الحجم يمكن للطفل أن يبتلعها.
• وضع المواد القابلة لإلشتعال بعيدا عن متناول األطفال.

• وضع مــواد التنظيف واألدويــة ومبيد الحشرات في خزائن مقفلة 
بعيدة عن متناول األطفال.

• تغطية جميع المقابس الكهربائية حتى ال يعبث بها األطفال.
• وضع حواجز وموانع مناسبة تتفق مع شروط  السالمة على النوافذ 

والشرفات، لحماية الطفل من خطر السقوط.
• استعمال األحزمة الموجودة في تجهيزات األطفال دائمًا تفاديًا 

لسقوطهم. 
• مراقبة األطفال من قبل المربيين بصورة مستمرة ألن الحادث بحاجة 

الى ثوان لكي يقع. 
• عدم  التدخين داخل الحضانة او ترك عيدان الثقاب امام متناول 

األطفال.

في النهاية نشدد على أهمية التعاون المشترك بين األم والمربيات 
في الحضانة من أجل خير وسالمة الطفل ∆

الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في الحضانة
غنوى ضاهر  يازا لبنان
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الجر حنا الدكتور
المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية اللجنة رئيس
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من إلــــى الــعــديــد إن االنـــســـان يــتــعــرض فـــي حــيــاتــه
أظهرت حيث في فترة الطفولة وخصوصًا الحوادث
االطــفــال ٢٥٪ مــن حــــوادث حــوالــى ان الـــدراســـات
من التنقل حـــوادث  تعتبر ولــألســف مــدرســيــة. هــي 
في أدت والتي  خطورة االكثر المدرسية الــحــوادث
الضحايا. من األكبر العدد سقوط الى الماضي العام

االقدام على سيرًا
الــمــشــاة حـــــوادث مـــن مـــن أهــــم الــتــوصــيــات لــلــوقــايــة
شخصيًا أوالدهــم بإيصال االهــل  قيام  للتالمذة هي
واالرصفة، المشاة واستعمال جسور المدرسة، الى
المشي فــيــكــون الــرصــيــف، ر اســتــعــمــال

ّ
امـــا إذا تــعــذ

بجانب يمشي الطفل جعل  مع  السير وجهة عكس
المرور. حركة عن بعيدًا الداخل من جهة اهله

فــردًا الــســيــر فيجب الــجــمــاعــي، أمـــا فــي حـــال الــمــشــي
سماعات وضع اآلخر وينصح بعدم خلف الواحد فردًا
سماع تمنع  ألنــهــا الموسيقى الــى لالستماع األذن
كما التحذيرية، وزماميرها المركبات اقتراب صوت
السير شرطي المساعدة من التردد لطلب عدم يجب

. الصعبة الحاالت في

االهل سيارة في
وتجنب بحذر االهل بوجوب القيادة توصي "الالسا"
أصــول تــراعــى وأن الــتــأخــر، الــســرعــة حــتــى فــي حــالــة
كراسي استعمال حيث من السيارة داخــل السالمة

صحيح. بشكل االمان وأحزمة

األمامي المقعد في الصغار وضع من اللجنة وتحذر
االهل مسؤولية على وتلقي الحضن، في حملهم أو
من رؤوسهم وايديهم مد من االطفال ومنع  تحذير

فتحة السقف. عبر النوافذ أو
حــرم داخــــل الــــى كــمــا عــلــى االهــــل ايـــصـــال االطـــفـــال
للعودة االنــتــظــار  طريقة على وتنبيههم الــمــدرســة

المنزل. الى

المدرسة باص في
في الــتــنــقــل حــــوادث مــن تــرتــكــز تــوصــيــات الــوقــايــة
هــي: رئــيــســيــة أمــــور الـــبـــاص الـــمـــدرســـي عــلــى ثــالثــة

والباص. السائق المدرسة،
وأرصفة أماكن تؤمن ال المدارس بعض هناك لالسف
ال انها كما الباص من التالميذ ونــزول  لصعود آمنة

الباص. داخل للتالمذة تعين مراقبًا
وساحات أرصفة تأمين مدرسة كل على يجب لذلك
كل باص في مراقب ووضــع التالميذ، إلنــزال  خاصة
على يجب كما القانون ٩٦/٥٥١، ١ من للمادة وفقًا
بصورة وصيانتها مخصصة باصات إختيار المدرسة
للشكوى الباص رقم الهاتف تضع على  وان دائمة،
شرطي لتأمين الدولة مع والتعاون المخالفة، حال في

قرب المدارس. ومسامير ووضع اشارات سير

في األهــم  الحلقة فيعتبر المدرسة بــاص سائق امــا 
على دائما التركيز يجب لذلك المدرسية الحوادث

ومنها: الشخصية مواصفاته
االمراض من خاليا والعقل الجسم سليم يكون ان •

من المدرسة سالمين؟ يعودون هل أطفالنا أكبادنا ....

خاص، سائق مع االهل، سيارة في المدرسي، الباص في
من التالميذ النتقال عديدة طرق على االقدام سيرًا
وبالعكس. المدرسة الى المنزل
زالوا ما المستقبل، جيل ان تالميذنا، حقًا المؤسف ومن
اللبنانية الطرق مختلف على كبيرة بأعداد ضحايا يقعون
العام في حيث سقط وإليها، المدرسة انتقالهم من خالل
وجريح  قتيل بين ١٥٠ منهم من أكثر المنصرم الدراسي
اللجنة عن الصادرة المتكررة النداءات من الرغم على
(LASSA) المدرسية الحوادث من للوقاية اللبنانية
(SRF) العلمية االبحاث ومؤسسة اليازا بالتعاون مع
الطفل. لحقوق اللبنانية والهيئة
على التوصيات الهامة للحفاظ الالسا بعض تقدم هنا من
بها. االلتزام المعنيين جميع من آملة التالميذ، سالمة
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الزعبي (١٣ سنة)  محمد صالح التلميذ وفــاة •
١٨ تشرين  فــي عــكــار مــن بــلــدة حــيــذوق قــضــاء

المدرسة. فان من سقوطه إثر ٢٠٠٦ االول
الـــلـــه (٦  حـــب حــمــيــد • وفـــــاة الــتــلــمــيــذ غـــيـــاث
الباص  إصطدام بعد تالمذة ٦ سنوات)، واصابة
تشرين   ٢ فــي كهربائي بعمود حــوال بــلــدة فــي 

. ٢٠٠٦ الثاني
سائق الباص وجرح عطية سمر وفاة التلميذة •
في  عسكرية بشاحنة اصطدامه بعد تلميذًا و١٦

الثاني ٢٠٠٦. ٤ تشرين في العباسية منطقة
منزل اهلها امام تلج خليل جوي وفاة التلميذة •

.٢٠٠٦ في أذار مدرسة باص بعدما دهسها
بعدما خضر  مصطفى سماهر التلميذة وفاة  •
وسقوط القبيات  ثانوية أمــام سيارة صدمتها

اإلهمال. ة ضحيّ آخرين تالمذة
بــاص بــيــن اصـــطـــدام فـــي • جـــرح عــشــر تـــالمـــذة
عربصاليم حبوش- طريق على وسيارة مدرسة
جــرح الـــى أدى  ثــانــي ٢٠٠٦،  تــشــريــن  ٣٠ فـــي
مصطفى مــنــهــم: وعــــرف حــوالــى عــشــرة تــالمــيــذ
سعادة. تانيا نذر، حوراء موسى، فاطمة حرب،

بعد بريقع عام طريق على ستة تالمذة جرح •
براء شبلي، وهم: محسن حجيج، انقالب الباص
وفرح مالك خشان سلمان، سمية مالك شبلي،

الثاني ٢٠٠٧ ٥ كانون في برجي
باص اصطدام بعد الجرحى من عدد سقوط •
 ٢ فـــي أنـــصـــاريـــة فـــي الـــمـــدرســـة بــحــافــلــة ركـــــاب

.٢٠٠٧ نيسان
اعــمــارهــم راوحــــت • جـــرح ثــمــانــيــة عــشــر تــلــمــيــذا
بين  اصـــطـــدام و٩ ســـنـــوات فـــي حــــادث ٤ بــيــن
حــاروف بلدة في وســيــارة اخــرى بــاص المدرسة

٨ نيسان ٢٠٠٧. في الجنوبية

والعاهات.
الكحول والمخدرات. يتعاطى وال يدخن أال •

في واســعــة وخــبــرة ومـــهـــارة ة • أن يــكــون ذا كــفــاء
القيادة.

الـــقـــيـــادة ويــتــجــنــب • أن يــســتــخــدم حـــــزام االمــــــان
السريعة.

ويــضــيــئ الــصــحــيــح • أن يـــراعـــي شـــــروط الـــتـــوقـــف
التوقف. أثناء الخلفي االحمر الضوء او االشارات

الباص فــي المفتاح يترك وال لــالبــواب  ينتبه  أن   •
منه. الخروج بعد

وواجباته حقوقه ويعرف حسنة بأخالق يتحلى أن •
وال بـــذيء يــتــفــوه بــكــالم وال الــقــانــونــيــة واالخــالقــيــة
رجال ومع  اآلخرين السائقين مع بمشاكل يتسبب

الشرطة.
لدفتر المرافق الطبي للفحص دوريــًا يخضع أن  •

المستمرة. والمعاينة الباصات قيادة

كبير بشكل تنعكس الميكانيكية الباص حالة إن
الباص حالة عندما تكون انــه اذ السير، سالمة على
تودي بحياة مأسوية كوارث الى ذلك متردية سيؤدي
واجب من لذلك المستقبل، جيل االبــريــاء، تالمذتنا
دائمًا والعمل  بالباصات االهتمام الــمــدارس ادارات
ال صيانتها والمثابرة على او تبديلها تجديدها على
الهيكلية والصيانة والفرامل االطــارات تغيير  سيما
واجــراء حماية للشبابيك ووضــع االبــواب لها كإصالح
ونظيفة ثابتة إلبقائها  للمقاعد  أسبوعية صيانة
المناسب الواقي اجزائها المعدنية باالسفنج وتغليف

التالمذة.∆ سالمة على حفاظًا

المدرسية الحوادث ابرز
الماضي الدراسي العام في

من "الـــالســـا" تــطــلــب مــع بـــدء الــعــام الـــدراســـي،
لبنان في والحضانات الــمــدارس  ادارات كافة 
المدرسية الــبــاصــات  على الهاتف أرقـــام وضــع 
السائق ارتكاب عند بها لالتصال والحضانات

مخالفة. ألية
المؤسسات العديد من أن  الــى االشــارة تجدر
عند لــالتــصــال الــهــاتــف رقــم تــضــع التعليمية، 
يجيب. أحــد وال يــرن الهاتف ولكن  المخالفة
هاتف رقـــم وضـــع عــلــى لــذلــك تــشــدد "الـــالســـا"
المدرسة على ادارة كما دائمًا في الخدمة يكون
وادراكه السائق ة كفاء من التأكد الحضانة او

المرورية. السالمة لقواعد

"الالسا" إلدارات من نداء
الحضانات والمدارس
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رغم تعدد وسائل السالمة وتنوعها في المصاعد، يتعرض األطفال في حال إستخدامهم للمصعد بمفردهم 
ألخطار عدة منها اإلختناق في حال احتجازهم داخله عند انقطاع الكهرباء، الجروح في اليدين واألصابع 

عند اغالق الباب والسقوط في بئر المصعد.

للوقاية من تلك األخطار، يجب اتباع اإلرشادات اآلتية:  
• عدم السماح لالطفال باستخدام المصعد بمفردهم قبل بلوغهم الخامسة عشر من عمرهم. 

بئره وتعرضهم  أو سقوطهم في  احتجازهم  إلــى  ذلــك  يــؤدي  بالمصعد، فقد  اللعب  األطــفــال من  منع   •
لإلصابة. 

• ضرورة زيادة الوعي بأخطار المصاعد لدى األطفال. 

انقطاع  بسبب  كاالحتجاز  المصعد  استخدام  أثــنــاء  لــحــوادث  ايضًا  البالغين  يتعرض  ان  المحتمل  ومــن 
الكهرباء، لذلك توصي اليازا جميع المواطنين اتباع الخطوات اآلتية حفاظًا على سالمتهم:  

• عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء والتصرف بحكمة وعدم ضرب األبواب بشدة أو الضغط العنيف 
على األزرار.

• التدرب على كيفية تشغيل المصعد يدويًا عند توقفه فجأة. يجب كتابة طريقة التشغيل وتعليقها 
في مكان ظاهر في جوار المصعد مع كتابة هواتف اإلتصال في حاالت الطوارئ. 

• التأكد من توافر وسائل التهوئة المناسبة بغرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين أي أغراض 
في غرفة المصعد.

• التأكد من توافــــــــر التهــــوئة داخـل المصــعد ووسيلة للتنبيه (جرس) يقوم باستخدامها من بداخله في 
حاالت الضرورة . 

• اإلتصال فورًا بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة للمساعدة واإلنقاذ. 
• التقيد بالحمولة المحددة في الفتة يتم تثبيتها داخل المصعد. 

• إجراء الصيانة الدورية للمصعد من قبل شركات متخصصة ∆

"اليازا" تنشر مبادىء السالمة 
في استخدام المصاعد الكهربائية

• سالمتك بالدني
 Nour وفضائية نور سات Tele Lumière برنامج أسبوعي عبر تلفزيون

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة مساءً

• مشاكل وحلول
مشاركة أسبوعية في برنامح "مشاكل وحلول" عبر محطة الـ "anb" كل 

يوم أربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا،
• مشاركة أسبوعية عبر إذاعة الـ mbs كل يوم جمعة (الساعة التاسعة 

صباحا)ً

توضيح
ورد في العدد السابق عن فاتن نهرا التي توفيت 
فـــي حــــادث ســيــر، أنــهــا حــرمــت رؤيــــة ولــديــهــا، 
ها كانت 

ّ
والصحيح كما أوضح قريبون منها، أن

تلتقي أوالدها في نهاية كل أسبوع. ∆

تتألف مجموعة اليازا للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان، الحازمية، شارع مار روكز، بناية عقل، ط ٢

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +   /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /  yasa@yasa.org

يازا إنترناشيونال:
هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
لبنان، ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، ط٤

العنوان البريدي: ١٧٥ ذوق مكايل - لبنان
تلفاكس: ٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١ +

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

إخراج
 عبر  حامد

وردنا من أحد المواطنين شكوى حول الطريق السريع حازمية-الدورة حيث 
الكارانتينا،  الشمالي الستالم طريق  المفرق  أخذهم  عند  السائقون  يفاجأ 
اليازا  بوجود حواجز من اإلسمنت في وسط الطريق بغياب اية إضــاءة. إن 
تلفت نظر الــجــهــات المعنية الــى ضـــرورة تــوافــر شـــروط الــســالمــة فــي هذه 
الحواجز بحيث يلصق عليها على األقــل أشرطة عاكسة للضوء. كما نلفت 
التي تخضع  الى أن هذه الظاهرة تتكرر على جميع الطرق السريعة  النظر 
ألعمال الصيانة بحيث أدى غياب اإلنارة الى وقوع عدة حوادث أخيرًا نتيجة 

االصطدام بالحواجزاإلسمنتية. ∆
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شربل أبي نادر لـ "نشرة اليازا ": 

                 من المؤسف ان هناك الكثير من الحضانات غير مستوفية

             الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الحضانات

أكد النقيب شربل أبي نادر، نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان، ان نسبة تعرض الطفل لحادث في الحضانة المتخصصة هي متدنية جدًا، ولكنه كشف عن وجود 
حضانات غير مستوفية الشروط تعمل من دون اية رقابة. ودعا ابي نادر االهل الى التعاون مع ادارة الحضانة والى التحقق من رخصتها  قبل تسجيل أطفالهم فيها.

ما هو العمر المناسب لدخول الطفل الحضانة؟
العمرالمناسب  السنة هو  عمر  ان  والعائلة  األطفال  أطباء  يعتبر 
لدخول الطفل الى الحضانة، ولكن نسأل اين تضع المرأة العاملة 
طفلها بعد انتهاء اجازة الوالدة؟ هل بقاء الطفل مع الخادمة في 

المنزل أفضل لسالمته من وضعه في حضانة متخصصة؟

ما هي األخطار التي يتعرض لها الطفل في الحضانة؟
هناك حوادث وأخطار يتعرض لها الطفل في المنزل والحضانة 
الــســواء، ولكن  نسبة تعرض الطفل لحادث في الحضانة  على 
المتخصصة هي متدنية جدًا وقد تكون معدومة بوجود مشرفين 
الــطــفــل ومــمــرضــة متخصصة  ومــربــيــن متخصصين فــي شــــؤون 
يحتاج  الحادث  وألن  مباشرة.  بصورة  باألطفال  العناية  يتولون 
الى ثوان لكي يقع، تأتي ضرورة مراقبة األطفال على مدار الساعة 

أثناء النوم واللعب.

اثناء تناول  لها األطفال  التي يتعرض  الحوادث  مــاذا عن 
الطعام؟

من الطبيعي ان يتعرض الطفل الى حادث االختناق أثناء الطعام 
ولكن في الحضانة المتخصصة توجد ممرضة تتولى االشراف على 
االسعافات  وتجري  ومساعدتهم  الطعام  تناولهم  أثناء  االطفال 
االولية للطفل في حال اختناقه. كما على االهل االستعالم من 

الحضانة عن طريقة اطعام االوالد المعتمدة.

هل تكون األلعاب في الحضانة مشتركة بين جميع الفئات 
العمرية؟

ــم األطـــفـــال فــي الــحــضــانــة ثـــالث فــئــات عــمــريــة، لــكــل منها  يــقــسّ
ألعابها الخاصة والمناسبة لقدراتهم البدنية والخالية من األطراف 
الحادة. فاألطفال بين عمر الشهرين والسنة ال يمكن اعطاؤهم 
العابًا صغيرة الحجم، النهم قد يبتلعوها وتسبب لهم االختناق. 

كما ان هناك العابًا مخصصة لألطفال من عمر السنة الى السنتين، 

وأشــدد في هذا المجال على اهمية قــراءة االرشـــادات الموجودة 
على غــالف االلــعــاب. وكلما كبر حجم الملعب، كلما أصبح أكثر 
خطرًا وعندها تصبح الحاجة ملحة الى وجود موظف كفوء لمراقبة 

األطفال ومساعدة المديرة والمربين.

الوقاية
م االطفال كيفية تفادي االخطار؟

ّ
هل يمكن ان نعل

بالطبع هناك عدة طرق نظرية وسمعية لتعليم االطفال كيفية 
التي  األخــطــار  األخــطــار، حيث تجري توعيتهم على  الوقاية من 
تحيط بهم في الحضانة وخارجها، كضرورة الجلوس في كرسي 
مخصص لألطفال ووضع حزام األمان، عدم التكلم مع أي غريب، 
مسك يد األهل على الطريق، وعدم االقتراب من المياه الساخنة 

أو الركض في أرجاء البيت...
وأشكر هنا اليازا على تقديمها للنقابة المناشير التوجيهية حول 
في  الحضانات  كافة  على  توزيعها  جــرى  حيث  العامة،  السالمة 

لبنان. 

هــــل لــــألهــــل دور فــــي تـــربـــيـــة الـــطـــفـــل عـــلـــى الــــوقــــايــــة مــن 
الحوادث؟

ان دور االهـــل ودور الــحــضــانــة فــي تــربــيــة الــطــفــل عــلــى الــوقــايــة 
يتكامالن ، فالمطلوب هو التفاعل بين الحضانة واألهل، فتكمل 
الحضانة ما بدأ األهل بتعليمه للطفل، وكذلك االهل يتابعون ما 

بدأت الحضانة تلقينه له لخير وسالمة الطفل.
 

مـــا هـــو دور الــحــضــانــة فـــي حــمــايــة نــفــســهــا مـــن الــمــســبــبــات 
الخارجية للحوادث؟

ان اهــم نقطة فــي مــوضــوع المسببات الــخــارجــيــة لــلــحــوادث هي 
ان يحضر  المعقول  غير  من  اذ  والحضانة  األهــل  بين  الشفافية 
ادويـــة إلخفاء  إعــطــائــه  بعد  الحضانة  الــى  مريضًا  الطفل  األهـــل 
إشارات المرض، وبعد ساعة ترتفع حرارة الطفل الى ٤٠ درجة، 

لالسف ان هذا الحادث يتكرر دائمًا ولكن الحضانة المتخصصة 
االمر  معالجة  تستطيع  القانونية  المواصفات  بجميع  المتمتعة 

ونقل الطفل الى المستشفى.

ماذا تقول لالهل في هذا االطار؟
ادعو االهل الى التعامل بشفافية مع ادارة الحضانة وخصوصا فيما 
يتعلق بصحة الطفل واعالم االدارة بكل طارئ صحي يتعرض له. 
باالضافة الى ان الحضانة المتخصصة تضع تقريرًا طبيًا عن حالة 
كل طفل من خالل اخضاعه لفحص طبي كل شهر لدى طبيب 

االطفال واالشراف على دفتر اللقاحات الخاص به.

وقوع الحوادث
مـــا هـــي االجـــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذ عــنــد تـــعـــرض الــطــفــل ألي 

حادث؟
عند تعرض  تــدرك كيف تتصرف  التي  هــي  الجيدة  المربية  ان 
الطفل ألي حادث، فالخطوات الرئيسية التي يجب القيام بها هي 
مساعدة الطفل واالتصال بالصليب االحمر واعالم طبيب االطفال 

ومن ثم االتصال بأهله ونقله ألقرب مستشفى.

كيف يتم نقل الطفل الى المستشفى؟
ال اشجع على نقل الطفل اال مع الصليب األحمر، واستثناء على 
ذلك  الحاالت التي ال يمكن انتظار فيها الصليب األحمر فيجري 
الحضانة  ســائــق  ومـــع  للحضانة  خــاصــة  مركبة  فــي  الطفل  نقل 

الكفوء والممرضة المتخصصة.    

م وضع الحضانات في لبنان؟ في النهاية، كيف تقوّ
الــحــضــانــات غــيــر مستوفية  الــمــؤســف ان هــنــاك الكثير مــن  مــن 
الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الحضانات ٢٠٠٤. 
الحضانة  ان  التأكد  أطفالهم  تسجيل  عند  األهــل  انصح  لذلك 

مرخصة من وزارة الصحة، ومنتسبة الى نقابة الحضانات ∆

وأشــدد في هذا المجال على اهمية قــراءة االرشـــادات الموجودة 
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شربل أبي نادر نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان.
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